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er is een dier in het spel. Maar welk dan? Wel zag ik een 50 M. er vandaan, datmen weereen 
bunsing had uitgegraven, trouwens ik had in de buurt ook weer van den winter „sterren
schot" gevonden. Verleden jaar zag ik juist op die plek, zooals ik meende een hermelijn, 
maar veel te groot en nog laat in het voorjaar geheel wit. Heb ik misschien een ander dier 
voor een hermelijn aangezien? Welk dan? Personen, bij wie ik om inlichting vroeg, konden 
geen uitsluitsel geven. Wellicht weet een der lezers licht te ontsteken. 

Dr. A. v. VELDHUIZEN. 

Een fout bij 't opkweeken van rupsen. — Dat de teelt van rupsen vaak teleurstelling 
veroorzaakt, zal wel iedereen ondervonden hebben, die zich met het opkweeken van rupsen 
heeft bezig gehouden. 

Verschillende oorzaken kunnen de mislukking van een kweek ten gevolge hebben. In 
de eerste plaats zwakte of ontaarding van de ouders, waardoor de nakomelingen de voor 
hun bestaan noodige levenskracht missen, wat reeds in het eistadium tot uiting kan komen. 
Verder kunnen rupsen, al brengen ze ook geen ziektekiemen mede ter wereld, voor bepaalde 
ziekten gepraedisponeerd zijn, terwijl het van omstandigheden af zal hangen of eene ziekte 
al dan niet tot ontwikkeling kan komen. Ook kan gebrek aan licht en aan versche lucht 
in de kweekglazen of kooitjes — het laatste vooral als veel rupsen bijeen zijn — nadeelige 
gevolgen voor hen hebben. 

In de vrije natuur zijn insecten aan nog heel wat meer gevaren blootgesteld; waaronder 
de aanwezigheid van vijanden uit de dierenwereld alsook klimatologische invloeden 
belangrijke factoren zijn. 

Wanneer onder gevangen gehouden rupsen groote sterfte heerscht, zoo zal wel in verre
weg de meeste gevallen dit verschijnsel in verband staan met het voedsel dat haar wordt 
verstrekt. De ondervinding heeft mij geleerd, dat voor rupsen het gebruik van nat voedsel 
over 't algemeen verderfelijk is. Gemakshalve, maar ook omdat versch voedsel soms ver 
gehaald moet worden, hebben vele kweekers de gewoonte bebladerde twijgjes of ander 
voedsel in water of vochtig zand te plaatsen, om het zoo lang mogelijk frisch te houden. 
Deze methode is beslist af te keuren, want de bladeren absorbeeren dan meer dan eene 
normale hoeveelheid vocht, waardoor de bladsubstantie eene scheikundige verandering 
ondergaat, welke, zoo al niet altijd rechtstreeks den dood der rupsen veroorzakend, dan 
toch hare spijsverteringsorganen dermate kan verzwakken, dat haar weerstandsvermogen 
verminderd en hare vatbaarheid voor ziekten verhoogd wordt. De verwekkers der ziekten 
kunnen uit de lucht of door het voedsel in het lichaam der dieren geraken. 

Dat insecten niet altijd ziek worden wanneer zij dragers van smetstof zijn, is een bekend 
feit. Niet slechts in rupsen en poppen, maar zelfs in vlinders, die volkomen gezond waren, 
hééft men ziekteverwekkers aangetroffen. Immuniteit tegen bepaalde ziekten schijnt bij 
insecten, even als bij andere dieren, een gewoon verschijnsel te zijn. 

Veel meer succes zal de teelt van rupsen opleveren als men ze twee maal daags van versch 
voedsel voorziet, zonder dit kunstmatig vochtig te houden, en wanneer er bovendien reke
ning mede wordt gehouden, dat ziekte-sjmptomen als voornoemde zich ook kunnen voor
doen wanneer de dieren malsche, sappige jonge blaadjes te eten krijgen. 

Beek, bij Breda, Maart 1922. C. A. L. SMITS VAN BURGST. 

Lamarck en Camper. — Reeds geruimen tijd vervolgt Dr. Schierbeek zijn zeer lezens
waardige stukken over de geschiedenis der biologie. In aflevering 8, van 1 Dec. 1921, staat 
het leven en werken van Lamarck. Ik miste daarin de vermelding van de groote verdiensten 
van L. als metereoloog. Misschien met opzet weggelaten, leek het mij toch niet ondienstig 
hier even op te wijzen. Belangstellenden kunnen er meer over lezen in één van de a.s. num
mers van „Ows Element", een tijdschrift, dat sedert 1 Jan. 1922, „Het Nederlandsche Zee-
wezen" en „On^ Element", vervangt. 

Dan vermeld ik nog 2 boeken over L., die Dr. S. niet noemt. Het zijn: „Lamarck, Die 
Lehre vom Leben", F. Kühner, 1913, Eugen Diederichs, Jena; en: „Lamarck", G. Revault 
D'Allonnes, geen jaartal, Louis Michaud, Paris. 

Het eerstgenoemde werk behoort tot „klassiker der Natunvisscnschaft und Technik", 
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Dr. Franz Strunz. Het tweede tot : „Les Grands Philosophes Francais et Etrangers". In 
beide boeken meerdere platen. 

De intree-redc van Prof. Stomps, als buitengewoon hoogleeraar te Amsterdam, handelde 
over: „De keer van Lamarck, vóór en na Darwin", 1911. Verder zie men over Lamarck, 
de Nieuwe Rott. Courant van 19 Dec. 1919. De datum van overlijden van L. is niet 28 
Dec. 1829, maar 18 Dec. 1829. 

Wat betreft Camper, zou ik nog even willen wijzen op zijn: „Observations anatomiques 
sur la structure intérieure et Ie squelette de plusieurs espèces de cétacés," public par sou 
fils.A. G. Camper, 1820. Hierin beschrijft C. uitstekend, met heel wat platen, de schedel 
(zonder onderkaak) van den potvisch, staande in de. kerk te Scheveningen in de Keizer
straat. Dit dier strandde 20 Jan. 1617 te Scheveningen en de schedel aldaar is éénig voor 
ons land. Voor Haagsche biologen lijkt mij dit wel van belang. Van dezen schedel zijn thans 
een 12 tal gipsafgietsels, op 1/10, in ons land verspreid. De heer S. Miedema, beeldhouwer 
te Rotterdam, maakte die voor mij in 1917. Meerdere skeletstukken van potvisschen waren 
in Camper's kabinet en zijn helaas op 30 Aug. 1906 verbrand in het Universiteitsmuseum 
te Groningen. Voor andere bijzonderheden over Camper en de cetacea verwijs ik naar de 
„Zoölogische Mededeelingen", uitgeg. vanwege 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie 
te Leiden, deel IV, afl. 1, 1918, bl. 43, 44, 46 en 47. 

Rotterdam. A. B. VAN DEINSE. 

Ijsvogels in Utrecht. Met den strengen vorst die we dezen winter gehad hebben in de 
laatste week van November en begin December, en de laatste dagen van Januari en de eer
ste van Februari was de Ijsvogel meermalen in de stad Utrecht te zien. Merkwaardig was, 
dat hij bijna steeds op dezelfde plaats zich ophield. Ik wil hier in 't kort mededeclen wanneer 
en waar ik hem gezien heb. 

26 November 1921 zag ik in Utrecht voor het eerst een Ijsvogel vliegen boven de Catha-
rijnesingel bij het Chemisch laboratorium. 

29 Nov. 1921 zat hij bij het Chemisch laboratorium op de steenen kant aan het water. 
30 Nov. 1921 zag ik weer een Ijsvogel op een paaltje zitten op dezelfde plek als 26 en 

29 Nov. Eenigen tijd daarna zag ik op dezelfde plaats twee Ijsvogels aan de waterkant zit
ten op de paaltjes die alsgolfbrekers dienen, één hiervan dook tusschenbeide hier vanafin het 
water. Na een poosje vlogen beide op, en ineens, ik weet niet van waar, kwamen nog één of 
twee bij hen, met hun drie- of vieren gingen ze toen in het rond vliegen. Een man die er ook 
naar stond te kijken dacht dat het ontvluchte Parkieten waren. 

Waarschijnlijk stond het verschijnen van deze vogels bij de Catharijnesingel in Utrecht 
wel in verband met de strenge vorst die we na den 20sten November 1921 gehad hebben; 
de meeste grachten en singels in Utrecht lagen dichtgevroren, de Catharijnesingel was door 
het tamelij k drukke scheepvaartverkeer nog open, daar was het dan ook vol van Kokmeeuwen. 

1 December 1921 waren al de Ijsvogels van 30 November verdwenen, waarschijnlijk 
kwam dit doordat het niet meer zoo sterk vroor; ook waren er veel minder Kokmeeuwen dan 
den vorigen dag. 

8 Dec. 1921 zag ik voor het eerst weer een Ijsvogel, maar nu boven de Tolsteegsingel,, 
een ander deel van de stad, waar ik hem daarvoor nog niet gezien had. 

Strenge vorst hebben we daarna niet gehad voor de laatste week van Januari 1922. In, 
deze dagen zag ik den Ijsvogel in Utrecht voor het eerst weer: 

24 Januari 1922, toen ik hem aan den oever van de Catharijnesingel op het zand zag zit
ten in de buurt van het Chem. lab. Het vroor dien dag i 160 F. 

25 Januari 1922 kon ik, hoe ik ook zocht, geen Ijsvogel bij de Catharijnesingel vinden 
(het vroor ook slechts weinig); hij verscheen niet weer voor: 

6 Februari 1922, toen ik hem weer op zijn oude plaatsje zag, en eenigen tijd later onder 
een brug zag zitten. Toen ik, zooals ik al meermalen gedaan had, vlak bij hem kwam, bleef 
hij kalm zitten. Het vroor dien dag niet of weinig. 

7 Febr. 1922 heb ik overal gekeken waar ik hem in Utrecht al gezien had, maar kon ner
gens een Ijsvogel vinden. Het vroor dien dag echter meer dan 6 Febr. 

8 Febr. 1922 zag ik den Ijsvogel weer op een boomtak zitten aan den waterkant bij het 
Chem. lab. Het vroor ^ 100 F. 


